INSCRIPCIÓ JUGADOR – TEMPORADA 2018/19
Nom i Cognoms
Data naixement
DNI/Passaport
Domicili
Telèfon

Germans al club?(nom)
Nº Targeta Sanitària
Població/C.P.

Observacions (malalties o patologies que poden impedir la pràctica esportiva):
DADES DELS PARES O TUTORS
PARE o TUTOR
Nom i Cognoms
Telèfon contacte
Correu electrònic
DNI
MARE o TUTORA
Nom i Cognoms
Telèfon contacte
Correu electrònic
DNI

DADES DE PAGAMENT
Forma de pagament
Totalitat
Entitat Financera
Nº IBAN
(Exemple ES00 0000 0000 0000 0000 0000)

Fraccionat

Titular del nº de compte

-EL PREU DE LA QUOTA ANUAL SENSE PRE-INSCRIPCIÓ SERÀ DE 280€
PREUS TEMPORADA AMB EL PAGAMENT DEL FULL DE PRE-INSCRIPCIÓ
Pagament totalitat

210€ / 280€

Pagament fraccionat

210€ / 280€
→

→
1ª quinzena de Setembre 2018
70€ amb preinscripció / 94€ sense preinscripció
1ª quinzena Setembre 2018
70€ amb preinscripció / 93€ sense preinscripció
1ª quinzena de Desembre 2018
70€ amb preinscripció / 93€ sense preinscripció
1ª quinzena de Març 2019

Descomptes (No acumulables entre ells):
-

5% de descompte dels 210€, pagant la totalitat la 1ª Quinzena de Setembre 2018.
10% el segon germà o més, aplicable en l’últim germà als 210€.

Qualsevol inscripció feta després del 30 de juny, no s’hi aplicarà cap descompte.

AMB LA SIGNATURA DEL TUTOR DEL JUGADOR/A:
•
•
•
•
•

S’autoritza a poder traslladar el seu fill/a als partits amb vehicles d’altres pares o entrenadors.
S’autoritza a poder utilitzar fotografies del jugador/a en la pàgina web del Club o mitjans de comunicació.
Es compromet a mostrar una bona actitud d’educació i respecte a la grada.
Es compromet que el jugador/a disposa de l’equipació esportiva del Club per participar en entrenaments,
convocatòries i partits.
EL jugador/a està a la disposició del Club per formar part de l’equip que es cregui convenient.

NORMATIVA PAGAMENTS:
•
•

El jugador que no estigui al corrent de pagaments se li retirarà la fitxa .
Les despeses bancàries dels rebuts retornats anirà a càrrec del pares o tutors legals.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR AMB L’ INSCRIPCIÓ
•
•
•

DNI o Llibre de família
Foto targeta sanitària (cat salut)
Fotografia mida carnet

Flaçà, a

de

Signatura del pare, mare o tutor/a,

de 2018

